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    ATA DA 143ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZEIRO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, PARA APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO QUANTO AO RAG - RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DE 2021, DENTRE OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES AO CMS.   Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 09h, em uma das salas das dependências do Centro Integrado de Saúde, reuniram-se de forma presencial os membros do Conselho Municipal de Saúde, para deliberarem sobre a pauta para análise, que tratava da APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO QUANTO AO RAG - RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DE 2021, DENTRE OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES AO CMS.  Iniciando a sessão a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, fez uma breve exposição do RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – RAG de 2021, o qual fora encaminhado anteriormente para análise no grupo do whatsapp para pré-análise dos membros. Foi esclarecido  que houve um atraso no envio do RAG ao conselho em razão de problemas ocorridos na importação de dados do SIOPS, que demonstra as receitas e despesas no âmbito do sistema de saúde municipal. Após algumas exposições e esclarecimentos, a Presidente do CMS solicitou dos presentes sobre a pauta, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi discutido ainda com relação ao dia “D” da multivacinação que estaria marcado para o dia 11 de junho e que poderá haver ou não, dado ao comprometimento dos profissionais de saúde do setor específico de vacinação encontrar-se adoecidos, o que poderá provocar o adiamento da campanha e que naquele momento ainda não estaria confirmado, todavia a presidente informou ao conselho que por motivos alheios poderá ocorrer em outra data a ser informada após a todos os membros sobre tal situação. Também foi exposto quanto a situação de viagens, em especial disponibilidade de veículos e, sobretudo motoristas, em razão dos mesmos não estarem mais recebendo horas extras, e que com isto vem comprometendo alguns atendimentos no período da tarde. Foi ainda sugerido que se fizesse duas viagens para os centros de especialidades, de manha e a tarde, como ocorre em outros municípios, o que resolveria muitos problemas com horas trabalhadas de motoristas e também iria atender a população em consultas nos dois períodos nestes centros, porque mesmo com horas extras de motoristas, pacientes atendidos de manhã tem que aguardar até a tarde o atendimento de outros pacientes para retornarem, o que é exaustivo para todos. Foi sugerido ainda pelos membros do conselho que se realizasse capacitação e cursos para melhorar o atendimento dos profissionais de saúde, incluindo motoristas. Foi relatado na ocasião sobre a busca ativa que estaria sendo realizado em listas de espera para procedimentos e que os agentes do município estão empenhados em atualizar esta lista para também organizar o atendimento em consultas e procedimentos cirúrgicos a todos que aguardam, pois, embora registrados há muito tempo, alguns não necessitam do procedimento ou até mesmo mudaram de domicilio ou constataram óbito, como já observado na busca que vem sendo realizada. O trabalho levará algum tempo, mas a finalidade é deixar atualizada a lista de pacientes nos sistemas GSUS em especial, para que os resultados venham a beneficiar a todos os pacientes que aguardam atendimento. Quanto ao pedido do conselho realizado anteriormente sobre o contrato do CIS/AMUNPAR, foi esclarecido que o mesmo já está em posse da presidente do conselho, todavia a mesma irá realizar um levantamento mensal para entregar ao conselho juntamente com o contrato, já que o mesmo trata de valores genéricos e cláusulas de custos conforme uso dos procedimentos. Com relação ao agendamento, foi discutido também que mesmo com muita dedicação dos profissionais, pacientes perdem as consultas ou procedimentos, sem que 
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haja uma justificativa convincente, e com isto perde-se aquele procedimento e atrapalha aqueles que aguardam vagas. Assim o conselho municipal debateu e cientes desta dificuldade ficaram para todos analisarem o caso e numa próxima reunião trazerem suas idéias e sugestões para evitarmos tal situação. Ainda foi registrado quanto ao uso do grupo de whatsapp que deveria ser utilizado não apenas para envio de documentos ou agendamento de reuniões, mas também para troca de idéias, solicitação de informações e muitas outras ações que podem ser solucionadas pelo grupo e ajudaria a todos nesta colaboração, sendo aplausível a presente idéia. No decorrer da reunião foi discutido pelos membros do conselho quanto a uma reivindicação antiga, que se trata da construção de cobertura fechada ou semi aberta, para os veículos oficiais da saúde que encontram-se em frente ao hospital municipal e também para àqueles que ficam estacionados no pátio da USF – Unidade Saúde da Família. Ainda sobre questões de equipamentos, foi discutido quanto as tendas que foram adquiridas a pouco tempo e estão soltas e desamarradas, dentre outras coisas, o que poderá acarretar num prejuízo próximo. Com relação aos dois itens, ficou definido por unanimidade pelos membros o envio de um ofício tratando destes temas junto a Gestão de Saúde, para que busque a soluções para os problemas reivindicados nesta reunião. Assim ficou decidido que será encaminhado ofício a Diretora Municipal de Saúde sobre tais questões, a qual dará a tramitação necessária para atendimento destes pleitos. Após debaterem vários assuntos pertinentes ao sistema de saúde municipal, a presidente do conselho municipal solicitou aos presentes se havia algo mais a tratar e, nada havendo por parte dos presentes, a mesma encerrou a presente reunião, informando que será posteriormente lavrada ata da presente sessão, que assinada pela mesma, será juntada a lista de presença.   Cruzeiro do Sul, 09 de Junho de 2022.                                                                                                     Mônica Chaves Françozo - PRESIDENTE DO C.M.S -    




